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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Krystiana Maźniaka 

Tytuł 

rozprawy: 

„Azotowanie jarzeniowe tytanu przy potencjale uzupełniającym z 

zastosowaniem ekranu aktywnego” 

 
 

Recenzja niniejszej rozprawy została przygotowana na zlecenie Dziekana Wydziału 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów na podstawie uchwały Rady Wydziału 

z dnia 26.01.2016 r. (pismo: R-WIPiTM-42/2016) 

 

Rozprawa mgr inż. Krystiana Maźniaka stanowi oryginalne opracowanie zagadnień 

teoretycznych i aplikacyjnych ujętych w jej tytule. Doktorant skupił w rozprawie zagadnienia 

poznawcze i wskazówki do wykorzystania praktycznego technologii azotowania 

jarzeniowego tytanu w obecności ekranu aktywnego w trzech wariantach procesu. W 

pierwszym klasycznym, przy polaryzacji katodowej, w drugim, azotowane podłoże było 

odizolowane od katody, w trzecim wariancie podłoże odizolowane od katody było 

polaryzowane dodatkowo napięciem do - 300 V względem potencjału plazmy.  

Współczesne rozwiązania techniczne stawiają coraz wyższe wymagania częściom 

maszyn i narzędziom. Stąd badania dotyczące technologii modyfikujących właściwości 

materiałów, w tym technologii azotowania jarzeniowego, są jak najbardziej uzasadnione. 

Podjęcie w rozprawie tematyki związanej z procesami azotowania jarzeniowego tytanu 

uważam więc za celowe.  

Rozprawa doktorska mgr inż. Krystiana Maźniaka zredagowana jest w tradycyjny 

sposób z podziałem na część literaturową, część doświadczalną i wyniki badań, liczy ogółem 

149 stron i składa się z 8 rozdziałów. W rozprawie zacytowano 191 pozycji 

bibliograficznych, w większości jest to literatura źródłowa i pochodzi z ostatnich 15 lat. 

Doktorant jest współautorem 7 cytowanych publikacji. 
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Po wprowadzeniu i zapoznaniu z problematyką rozprawy (Wstęp), w części 

monograficznej (Przegląd literatury) przedstawiono zagadnienia z obszaru inżynierii 

materiałowej i inżynierii powierzchni, związane przedmiotem badań w rozprawie. Na 

początku Doktorant mówił ogólnie właściwości fizyczne tytanu i jego stopów oraz przykłady 

ich zastosowania, następnie zagadnienia związane z obróbką cieplną oraz stosowane 

technologie obróbki cieplno-chemiczne tytanu i jego stopów. W dalszej części Doktorant 

omówił właściwości tytanu dotyczące odporności korozyjnej i odporności na zużycie w 

wyniku tarcia. W zakresie zagadnień technologicznych, Doktorant scharakteryzował ogólnie 

wyładowanie jarzeniowe, a następnie niekonwencjonalne jego odmiany stosowane w obróbce 

tytanu i jego stopów, które były przedmiotem Jego badań. Omówił następnie mechanizmy 

azotowania tytanu oraz budowę warstw azotowanych w funkcji parametrów technologicznych 

procesu. Końcowy rozdział, Doktorant poświęcił zastosowaniu tytanu po procesie azotowania 

jarzeniowego.  

Podsumowując ocenę części monograficznej rozprawy, mogę stwierdzić, że zawartość 

tej części rozprawy stanowi odpowiednią prezentację danych literaturowych w zakresie treści 

mających znaczenie dla charakteryzacji technologii azotowania jarzeniowego tytanu, jak i 

morfologii mikrostruktury utworzonych warstw azotowanych. Niestety brak  jest rozdziału 

podsumowującego stan wiedzy, w związku z tym Doktorant nie wyeksponował luk, które 

zaplanowane badania powinny wypełnić.  

Niektóre przyjęte stwierdzenia w tej części pracy budzą moje wątpliwości i stąd moje 

pytania i uwagi:  

 czym można tłumaczyć stwierdzenie – „polaryzacja ekranu aktywnego powoduje 

powstanie impulsów napięcia (str. 34, 16 wiersz od góry),  

 proszę o bliższe wyjaśnienie stwierdzenia – „dodatkowa polaryzacja podłoży służy do 

wygenerowania wyładowania łukowego na obrabianych elementach” (str. 37, 7 wiersz 

od góry).  

 strona 39, 14 wiersz od góry, stwierdzenie – „powierzchnia tytanu jest bombardowana 

jonami” – jest słuszne, natomiast stwierdzenie, „powierzchnię bombardują neutralne 

składniki plazmy jest błędne.  
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Przegląd literatury zaprezentowany przez Doktoranta, stanowi tło dla przewidywanych 

badań i uzasadnienia sformułowanie tezy pracy oraz celu i zakresu badań własnych. W 

rozdziale 2 Tezy i cele pracy Doktorant odwołał się do dotychczasowych znanych hipotez 

badawczych dotyczących mechanizmów azotowania jarzeniowego i sformułował dwie tezy 

oraz cel naukowy i praktyczny. Zarówno tezy jak i cele pracy nie budzą zastrzeżeń w świetle 

przeglądu literatury. 

W rozdziale 3. Zakres badań - Doktorant omówił materiał do badań, opisał 

szczegółowo stanowisko badawcze. Opis stanowiska do badań uzupełnił schematami ułożenia 

próbek podczas eksperymentu oraz zdjęciami stanowiska i jego zasadniczych elementów.  

Ze względu na unikatowy charakter badań związanych z wykorzystaniem potencjału 

uzupełniającego, zasadnicze badania Doktorant poprzedził badaniami wstępnymi (rozdziały: 

3.3 i 3.4). Badania te uważam to za bardzo uzasadnione. Jednak, pragnę zauważyć w wyniku 

tych działań, Doktorant uzyskał wyniki badań, a więc treści ww. rozdziałów powinny być 

umieszczone w rozdziale Wyniki badań.  

Rozdział 4 Metody badawcze, oceniam pozytywnie. Doktorant wykorzystał nowoczesną 

aparaturę i użył metod, jakich można oczekiwać w tego rodzaju pracy. Zastosowane metody 

badawcze były merytorycznie uzasadnienie, służyły potwierdzeniu tez pracy oraz pogłębieniu 

wiedzy w przedmiocie badań. 

Doktorant wykorzystał w pracy, poza standardowymi, również oryginalne metody 

badawcze, tj. spektralną analizę plazmy wyładowania jarzeniowego podczas procesu 

azotowania, badania metalograficzne za pomocą kulotestera oraz metodę Baltest-M 

polegającą na pomiarze twardości na powierzchni zgładu sferycznego.  

Rozdział 5. Wyniki badań oraz ich dyskusja, zawierają główne osiągnięcia rozprawy – 

wyniki wykonanych badań własnych oraz ich analizę.  

Wyniki eksperymentów Doktorant scharakteryzował w sposób przejrzysty, może 

miejscami zbyt lakoniczny. Rozdział ten wskazuje w na dobrą organizację zaplanowanych i 

prowadzonych badań. Umożliwiło to Doktorantowi dowiedzenie sformułowanych tez 

rozprawy i wyjaśnienie roli dodatkowej polaryzacji podłoża podczas procesu azotowania. Na 

podkreślenie zasługują wyniki dowodzące, że tworzenie warstwy azotowanej przebiega nie 

tylko na powierzchniach próbek tytanowych mających kontakt z plazmą, ale również na 
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powierzchni podstawy próbki – ta powierzchnia próbki nie ma kontaktu z plazmą. Ten wątek 

badań jest interesujący i wart dalszych badań.   

Zaletą prowadzonych przez Doktoranta badań, jest ich szeroki zakres i umiejętne 

wykorzystanie uzyskanych wyników. Do oryginalnych wyników badań zaliczam opis stref na 

powierzchni azotowanych próbek, szczególnie w strefie występowania efektu 

krawędziowego. Na podkreślenie zasługuje również dowiedzenie, że efekt krawędziowy, 

typowy dla polaryzacji katodowej, może wystąpić również na powierzchni próbek 

odizolowanych od katody, ale od pewnej wartości napięcia uzupełniającego. Docenić należy 

również opracowanie przez Doktoranta modelu zjawisk zachodzących w procesie azotowania 

jarzeniowego tytanu, będącego modyfikacją modelu zaczerpniętego z literatury. Zastosowanie 

zgładu sferycznego umożliwiło Doktorantowi dokładniejszą ocenę grubości warstw TiN oraz 

Ti2N, w porównaniu z uzyskiwanymi na zgładach prostopadłych do powierzchni mierzonej 

warstwy. 

Inne wyniki badań, np. dotyczące kinetyki wzrostu grubości warstwy azotowanej w 

zależności od temperatury i czasu procesu azotowania potwierdzają ogólnie znane zależności. 

Dotyczy to również wyników badań rentgenowskich , we wszystkich wariantach azotowania 

rejestrowano linie charakterystyczne dla faz azotowych i tytanu. Wymienione wyniki 

dowodzą kompleksowego przebadania materiału badawczego. 

Generalnie uznaję, że Doktorant prawidłowo i w stopniu zadowalającym prowadził 

dyskusję wyników badań i dokonał właściwej ich oceny. 

Niektóre stwierdzenia, używane przez Doktoranta w tej części rozprawy wymagają 

dodatkowych wyjaśnień stąd moje pytania i uwagi. 

 Na str. 75 zestawione są wyniki badań głębokości dyfuzji azotu – czym można 

tłumaczyć, że dla czasu azotowania 5 h największy zasięg dyfuzji stwierdzono w 

przypadku próbek azotowanych przy potencjale uzupełniającym. 

 Wyniki badań wykonane metodą Baltest-M, Doktorant zilustrował dużą liczbą zdjęć, 

jednak na ilustracjach (rys.75÷80) występujące oznaczania literowe nie są objaśnione w 

podpisach. Sama analiza i interpretacja rysunków jest bardzo lakoniczna.  

 W tablicy 8, zamieszczono wyniki oceny składu fazowego warstw utworzonych w 

procesie azotowania tytanu w temperaturze 700 i 800
º
C, przy potencjale plazmy, przy 
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potencjale uzupełniającym i na katodzie. Jak wynika z zamieszczonych wyników w 

temperaturze 800
º
C na próbkach azotowanych przy potencjale uzupełniającym oraz 

przy potencjale plazmy na całej powierzchni próbek stwierdzono występowanie fazy 

TiN – pytanie – Czym należy tłumaczyć różnice w rozkładach twardości dla ww. 

próbek, mierzone wzdłuż średnicy – rys. 87 i 88 ? Natomiast na próbkach azotowanych 

na katodzie, przy krawędzi próbki stwierdzono obecność faz azotowych Ti2N i TiN na 

pozostałej powierzchni fazę TiN. – pytanie – Czym należy tłumaczyć fakt, że przy 

krawędzi próbki twardość jest wyższa niż w części centralnej ? Należy podkreślić że 

faza TiN ma wyższą twardość niż faza Ti2N. 

Rozdział 7. Podsumowanie – zawiera charakterystykę najważniejszych rozwiązanych 

zagadnień, sformułowanych na podstawie prowadzonej analizy i dyskusji, uzyskanych 

wyników badań.  

Do tej części rozprawy mam również pytanie związane ze stwierdzeniem na stronie 125 

– „zastosowanie potencjału uzupełniającego w procesie azotowania jarzeniowego z ekranem 

aktywnym umożliwia ograniczenie niekorzystnych zjawisk zachodzących w strefie 

przykrawędziowej azotowanych próbek” – na czym polega to ograniczenie ?  

W podsumowaniu oceny stwierdzam, że przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska 

jest obszernym opracowanie dotyczącym nowatorskiego wykorzystania wyładowania 

jarzeniowego w procesie azotowania tytanu i stanowi osiągnięcie o charakterze poznawczym, 

a uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystane do modyfikacji technologii azotowania 

tytanu w warunkach wyładowania jarzeniowego z dodatkową polaryzacją azotowanego 

podłoża. Trafnie postawione problemy naukowe zostały rozwiązane  zakresie nie budzącym 

zastrzeżeń. Stąd w mojej opinii przedstawiona rozprawa doktorska spełnia wszystkie warunki 

wymagane przez Ustawę o stopniach i tytule naukowym. Wnioskuję więc o dopuszczenie 

mgr inż. Krystiana Maźniaka do publicznej jej obrony przed Radą Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

 

 

Warszawa, dn. 29 marca 2016 r. 

 
 


